Wommelgem, 10 oktober 2018

BETREFT: Naleving van de REACh-verordening.

Beste klant,

REACh (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) is een verordening (REACh verordening
1907/2006) van de Europese Unie, die is aangenomen ter verbetering van de bescherming van de menselijke gezondheid en
het milieu tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren. De verordening trad in werking op 1 juni 2007. REACH
stelt procedures vast voor het verzamelen en beoordelen van informatie over de gevaren van stoffen. De doelstelling van
REACh is het verhogen van de kennis over de eigenschappen van chemische substanties en de risico’s verbonden met
het gebruik ervan. De REACh verordening voorziet hiervoor onder andere dat informatie over de aanwezigheid van zeer
zorgwekkende stoffen (SVHC, substances of very high concern) binnen de toeleveringsketen moet worden voorzien.
Volgens artikel 33 (Verplichting om informatie door te geven in voorwerpen) van de REACh verordening moet elke leverancier
van een voorwerp dat een stof bevat die aan de criteria van artikel 57 voldoet en overeenkomstig artikel 59, lid 1, in een
concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten, de afnemer van het voorwerp voldoende aan de leverancier
bekende informatie verstrekken om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder tenminste de naam
van de stof.
De European Chemical Agency (ECHA) zal op regelmatige basis de kandidaatslijst (*) met SVHC’s actualiseren. De vereiste
communicatie wordt enkel op basis van deze officiële lijst gevoerd.
Het is de verplichting van RESIPLAST® nv, als downstream-gebruiker, om te controleren of de gebruikte chemicaliën in
overeenstemming zijn met de REACh-verordening. Alle afgewerkte producten geleverd door RESIPLAST® nv voldoen aan
alle bepalingen zoals vermeld in bijlage XVII van de REACh-verordening (**). Op basis van de huidige beschikbare kennis
kunnen we verklaren dat de genoemde stoffen niet worden gebruikt of worden gebruikt binnen de toepasselijke grenzen.
RESIPLAST® nv werkt samen met externe consultants die gespecialiseerd zijn op het gebied van gezondheids- en
veiligheidsvraagstukken in verband met chemische producten. De externe consultants informeren en updaten RESIPLAST®
nv over mogelijke veranderingen van de internationale (zoals REACh) regelgeving met betrekking tot de gezondheids- en
veiligheidsaspecten van hun producten. Wij houden ons eraan om ook in de toekomst, bij elke wijziging die voor u van
belang is, u zo snel mogelijk te informeren. Een van de laatste wijzigingen is dat, vanaf juni 2018, het niet meer mogelijk is om
niet-REACh geregistreerde stoffen te verwerven.

Met de meest vriendelijke groeten,

Philippe Carels

CEO
Resiplast NV
Meer informatieve gegevens over REACh zijn te vinden op:
https://echa.europa.eu/regulations/REACH/understanding-REACH
(*) http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp
(**)Bijlage XVII - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen. Meer info zie website
Verordening (EG) nr 1907/2006/EG en wijzigingen in bijlage XVII http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1907:nl:NOT

